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MAVALA FLOWER MAGIC COLOR’S -lakkakokoelma 

Koronavirus käänsi muotimaailman päälaelleen. Eristäytyminen ja sosiaalisten kontaktien vähyys ovat 

saaneet suunnittelijat käyttämään energiaansa ja mielikuvitustaan uudella tavalla. Muodinluojat ovat 

joutuneet keksimään uusia tapoja esitellä kokoelmiaan: livestriimatut muotinäytökset, Instagram-

julkistukset tai taiteelliset videot. 

Uudenlainen tapa tehdä muotia tuo mukanaan kirkkaat, hehkuvat kukkaisvärit sekä aimo annoksen 

rohkeutta ja optimismia. Kevään ja kesän 2021 väritrendit vastaavat tarpeeseen nähdä iloisia, kirkkaita, 

raikkaita värisävyjä, jotka piristävät mieltä ja antavat energiaa ja voimaa jatkaa eteenpäin. 

Luovuus ja mielikuvitus näkyvät kevään muodissa aurinkoisina kukkakuvioina, kirkkaan punaisen ja oranssin 

sävyinä ja hehkuvina, lämpiminä roosan sävyinä. Kaudesta on tuossa iloinen ja rento, se hemmottelee 

aistejamme uskomattomilla väreillä ja taianomaisilla kuvioilla. 

MAVALA FLOWER MAGIC COLOR’S -lakkakokoelma hurmaa hehkuvilla, optimistisilla punaisen ja roosan 

sävyillä: 

Faro 45  Intensiivinen punainen, täynnä voimaa ja energiaa  

Mandalay 101  Lämmin, elämäniloinen pinkki 

Pondicherry 147 Hohtava koralli, joka tuo mukanaan hyvää mieltä 

Kingston 230  Auringonvalossa hehkuva kehäkukka 

Cartagena 231 Optimistinen, kirkas fuksia 

Lugano 351  Intohimoinen tulenpunainen 

 

 

 

 

 



Hinta 

Mavala Mini -lakka 5 ml, suositushinta 5,20 euroa. 

Myynnissä 

Mavala Flower Magic Color’s -lakkakokoelma tulee myyntiin huhtikuussa 2021. 

Tuotekuvat 

https://www.bernerbrandbank.fi/l/bpPDCqCTxj5Z 

Lisätiedot 

BERNER OY, kuluttajatuotteet – viestintä 

Yhteydenotot toimittajat: Paula Larjo, puh. 040 5862400, sähköposti paula.larjo@berner.fi 

Yhteydenotot vaikuttajat: Emilia Pikkuaho, 0400 226675, sähköposti emilia.pikkuaho@berner.fi 

 

 

VINKKI! Mavala Scientifique K+ hoitaa kynnet kuntoon  

Mavala Scientifique K+ on pehmeitä, hauraita kynsiä vahvistava, nestemäinen 

hoitotuote, joka estää kynsiä liuskoittumasta ja lohkeilemasta.  

Pro-keratiinia sisältävä Mavala Scientifique K+ -

kynnenkovettaja vahvistaa kynnen kärkeä, kynnen 

haurainta osaa, ja estää sitä liuskoittumasta.  

Käytä ainoastaan kynnen kärkeen 2-3 kertaa viikossa. 

Vältä aineen joutumista kynsinauhoille ja iholle, jottei 

iho kovetu. Ei sisällä formaldehydiä. Kun kynnenkovettaja on imeytynyt, kynnet 

voidaan lakata normaaliin tapaan (aluslakka, värilakka, päällyslakka).  

Tuttu ja luotettava Scientifique K+ on saatavana nyt myös näppärässä 

kynänmallisessa pakkauksessa, jota helppo käyttää ja kuljettaa käsilaukussa mukana. 

 

Suositushinnat:  

Scientifique K+ kynnenkovettaja 5 ml, 14,90 e 

Scientifique K+ kynnenkovettaja tussi 4,5 ml, 16,00 e 
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